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V.U. Arnout De Cuyper
Druivenstraat 1
2200 Herentals

IEDEREEN BURGEMEESTER

GEEF UW MENING
EN WIN EEN
MOOIE PRIJS!
De N-VA maakt alle inwoners van
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven één dag burgemeester.
Iedereen heeft een mening. Alleen
wordt die niet altijd gehoord.
De N-VA wil als jonge partij
weten hoe ú erover denkt.
• Waarheen moet uw
belastinggeld gaan?
•Hoe pakken we het
mobiliteitsprobleem aan?
•Is mijn buurt aangenaam en
veilig voor kinderen?
Ga naar www.n-va.be/herentals,
vul de enquête in en laat het ons
weten.
Heeft u geen internet? Bel dan
naar 0498 33 51 71 en we bezorgen
u met plezier de enquête op
papier.
Onder de deelnemers maken
we iemand gelukkig
met een leuke prijs.

Heb je een vraag?
Wil je meer info over de N-VA?
Laat van je horen op
herentals@n-va.be!

Axana Ceulemans trekt N-VA-lijst
N-VA trekt met Axana Ceulemans op kop naar de gemeenteraadsverkiezingen
van oktober. Als nieuwe speler in Herentals wil de N-VA in de eerste plaats
een positief pleidooi voor verandering brengen.
Axana verduidelijkt: “Er zijn een aantal zaken die beter moeten in Herentals. Als onderneemster denk ik dan in de eerste plaats aan meer aandacht voor onze Herentalse
middenstand. Naar hen is de laatste jaren te weinig geluisterd. Een bruisende stad
staat of valt met een bloeiend winkelcentrum, aantrekkelijke horeca, een leefbaar mobiliteits- en parkeerbeleid en het aantrekken van jonge gezinnen.”
DE KRACHT VAN VERANDERING
Na 12 jaar hetzelfde beleid is het tijd voor verandering. “Het huidige bestuur heeft
te veel steken laten vallen en te weinig geluisterd naar de burgers. De mensen zijn dat
beu. Wij willen met de N-VA een positief verhaal brengen, zodat de Herentalsenaren
terug trots kunnen zijn op hun stad. Als nieuwe speler in Herentals kunnen wij met
recht en reden zeggen dat de enige stem voor verandering een stem voor de N-VA is”,
aldus de kersverse lijsttrekster.
DE N-VA LUISTERT NAAR U
N-VA Herentals lanceert via haar website een grote bevraging om te peilen wat de inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven er zelf over denken (alle info
vindt u hiernaast). Want het is om u dat het draait. Op basis van uw mening werken
wij ons programma verder uit. De volledige ploeg waarmee de N-VA naar de kiezer
trekt, krijgt ook stilaan vorm en bestaat uit mensen uit het brede verenigingsleven van
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.
A
MET AXAN
T EN PINT
O
P
N
E
S
S
TU
e stand van
xana over d
A
et
m
k
re
esp
t? U vindt
Wilt u een g
s engagemen
n
o
en
ls
ta
kstraat 1)
eren
Engel’ (Ker
zaken in H
en
‘D
in
r
o
nd o
een luistere
Markt op:
te
ro
op de G
g 29 maart
• donderda
g 26 april
• donderda
g 31 mei
• donderda
af 20 uur.
telkens van
Lijsttrekster Axana Ceulemans:
“Het huidige bestuur heeft te veel steken
laten vallen. De N-VA kiest daarom
volop voor de kracht van verandering.”

N-VA zet in op mobiliteit
De N-VA stelt een aantal krachtlijnen voorop bij
het gemeentelijke mobiliteitsbeleid. N-VA Herentals pleit voor het bevorderen van een goede doorstroming, het behoud van de leefbaarheid in de woonzones en snelheidscontroles in de binnenstad.
Een deel van de mobiliteitsproblematiek situeert zich op
gewestelijk vlak, maar ook de gemeente moet haar rol
spelen. We geven hier enkele relevante knelpunten in
Herentals en verduidelijken onze standpunten.
GOEDE DOORSTROMING
Op gemeentelijke hoofdwegen en gewestelijke verbindingswegen is een goede doorstroming cruciaal. Zo is
N-VA Herentals van mening dat:
• op de Herenthoutseweg een oplossing moet komen
voor de fietsoversteek aan de Acacialaan die tot onveilige situaties leidt op het kruispunt met de Ringlaan
• de eindpunten van de Servaas Daemsstraat aan de
Herenthoutseweg en aan de Ring in Noorderwijk
moeten aangepakt worden
• de situatie aan de spoorwegovergangen in Herentals
aan verbetering toe is.
N-VA Herentals vraagt om in actie te schieten en om in
samenspraak met Agentschap Wegen en Verkeer en
Infrabel tot een leefbare oplossing te komen. Dit is van
groot belang, aangezien het personen- en vrachtvervoer
langs de Vlaamse wegen alleen maar zal toenemen. Een
goede doorstroming is nodig voor de leefbaarheid en het
milieu. Zonder bijkomende capaciteit op het hoofdwegennet moet er een stop komen op het doelbewust
doorsnijden, knippen of versmallen van wegen met een
doorstromingsfunctie.

EEN AANGENAME WOONOMGEVING
In woonzones krijgen veiligheid en leefbaarheid voorrang op doorstroming. Voetgangers en fietsers wordt het
leven aangenaam gemaakt. Er wordt gezorgd voor een
goede doorsteekbaarheid voor deze weggebruikers bij
de aanleg van nieuwe bouwblokken, publieke voorzieningen, schooldomeinen en parken zodat vervelende en
onveilige omwegen vermeden worden.
Bij de aanleg van de nieuwe blokken aan de Augustijnenlaan is daar alvast geen rekening mee gehouden. Trage
wegen en doorsteken voor zwakke weggebruikers zijn
er niet in ere gehouden.

De toegangspoort tot Herentals via de
Herenthoutseweg is momenteel een
rommeltje, met kaduke fiets- en voetpaden en
onveilige toestanden.

VERKEERSVEILIGHEID:
EEN HANDHAVINGSPRIORITEIT
Asociaal verkeersgedrag mag niet door de vingers gezien worden. Het heeft geen zin bijkomende regels op te
leggen, zoals een sterke uitbreiding van de zone 30, als
niet of nauwelijks gecontroleerd wordt op het respecteren van de limiet van 50 km/u. in de binnenstad. Veiligheid is ook gediend met een goede infrastructuur. Het
gedeelte van de Herenthoutseweg tussen Kolveniersstraat en de Ringlaan is breed genoeg om het op een veilige wijze voor alle weggebruikers in te richten. Maar
momenteel is deze toegangspoort tot Herentals een rommeltje, met kaduke fiets- en voetpaden en onveilige toestanden. Een stad als Herentals verdient beter!

VOLGENDE KEER NEMEN WE
NOORDERWIJK EN MORKHOVEN ONDER DE LOEP!

N-VA Herentals in actie
LIESBETH HOMANS
OP DE ROOSTER IN NOORDERWIJK

In september werd Vlaams Parlementslid en fractieleidster in de Senaat Liesbeth Homans op de rooster
gelegd door journalist en Herentalsenaar Guy
Tegenbos. De meer dan honderd aanwezigen genoten mee van dit boeiende debat. De leading lady van de N-VA kreeg het ene na het andere hete hangijzer voor de voeten geworpen: de politieke toestand, de plannen van haar goede vriend Bart De Wever in Antwerpen, de toekomst
van de N-VA. Geen enkel onderwerp ging ze uit de weg. Ook het talrijk opgekomen publiek vuurde verschillende
boeiende vragen af.
WANDELTOCHT SNEPKENSVIJVER
WANDELTOCHT SNEPKESVIJVER
Voor de N-VA is het koesteren van onze schaarse natuur een absolute must! Dit
werd kracht bijgezet met een wandeltocht rond Snepkensvijver. N-VAbestuurslid en fervent Natuurpunter Koen Laureys
was gids van dienst. Met enorm veel passie leidde
Koen ons rond in dit anders niet toegankelijke natuurgebied. Het was stralend weer, ideaal om dit
goed verborgen pareltje van de Kempen te ontdekken. Volgend jaar plant
Natuurpunt grote werken aan het
domein. Het is de bedoeling om nog
meer diversiteit en nog meer leven in
dit prachtige heidegebied te krijgen.

VALENTIJNSACTIE
AAN STATION
VALENTIJNSACTIE
AAN STATION
Op 14 februari was de N-VA op post aan het station
om de Herentalsenaren een gelukkig Valentijn te
wensen. De N-VA trakteerde alle treinreizigers op
een lekker chocolaatje. In totaal werden er 1 000 chocolaatjes uitgedeeld. N-VA Herentals wou de treinreizigers eens verwennen, want dat gebeurt veel te
weinig! De elektrificatie van de lijn Mol-Herentals is
nog maar eens op de lange baan
geschoven, met alle gevolgen van
dien. Verder is het hele station
dringend aan een opknapbeurt
toe. Dringend tijd dat er ook eens
wat geld richting Herentals en de
Kempen gaat voor noodzakelijke
investeringen!

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We hebben keuzes gemaakt, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

